
ב"ה

ִלְזכּות ַהַחָּיִלים ְּבִצְבאֹות ה' ֶׁשְּבָיִמים ֵאּלּו ָחל יֹום ֻהַּלְדָּתם:
 ְׁשֵניאֹור ַזְלָמן ֶׁשִּיְחֶיה ֶּבן ִניָרה ַחָּיה נּוִגיְנְסִקי, ְיהּוָדה ֶׁשִּיְחֶיה ֶּבן ֵלָאה ִמְזָרִחי,

ִיְׂשָרֵאל ַאְרֵיה ֵלייּב ֶׁשִּיְחֶיה ֶּבן ִצּפֹוָרה ַחָּיה ֶּפְרִסיקֹו, ָמִׁשיַח ְמַנֵחם ֶמעְנְּדל ֶׁשִּיְחֶיה ֶּבן ֲחִניָתה ֶאְלַיאס

ָהאֹות  ְּבתֹוֶסֶפת  "ַצִּדיק",  ַּגם  ּכֹוְתִבים  ִלְפָעִמים 
ְמַלֵּמד  ֶזה  ַהּׁשּוָרה.  ִמן  ְלַמָּטה  יֹוֶרֶדת  ַהק'  ק': 
אֹוָתנּו ֶׁשְּצִריִכים ָלֶרֶדת ַּגם ְלַמָּטה ַמָּטה, ְוַלֲהֹפְך 
ֶׁשְּבכֹוֵרי  ַהָּגדֹול,  ְּבַׁשָּבת  ְּכמֹו  ְלטֹוָבה.  ַּגם אֹותֹו 
ִמְצַרִים, ִׂשיא ָהַרע, ִנְלֲחמּו ְּבַעְצָמם ֶנֶגד ִמְצַרִים. 
ָּכְך ָהָיה ַּגם ְּבִמְלֶחֶמת ַהִּמְפָרץ ִּבְׁשַנת תנש"א – 
"ְּבכֹוֵרי ִמְצַרִים" ֶׁשָּבאּו"ם ַיַחד ִעם ְמִדינֹות ֲעָרב, 
ִנְלֲחמּו ֶנֶגד ׂשֹוֵנא ִיְׂשָרֵאל ְלטֹוַבת ִיְׂשָרֵאל! ּוְכמֹו 

ַהְּגֻאָּלה  ֶׁשל  ְוַהִּנִּסים  ַהְּגֻאָּלה  ַהְתָחַלת  זֹו  ָאז, 
ַהְּׁשֵלָמה, ֶׁשַּמִּגיָעה ְּבָכל ֶרַגע ַמָּמׁש!

ֶמֶלְך  ָהַרִּבי  ֶׁשְּבדֹוֵרנּו,  ַרֵּבנּו  ֹמֶׁשה  ֶיֶלד/ַיְלָּדה: 
ַהָּמִׁשיַח, נֹוֵתן ָלנּו ֶאת ַהֹּכַח ִלְבֹחר ַּבַּצד ַהָּנכֹון - 
ַהַּצד ַהּטֹוב, ְוַגם ַלֲהֹפְך ֶאת ָהַרע ְלטֹוב. ָּכְך ְנָזֵרז 
ֶאת ַהְּגֻאָּלה, ָּבּה ִנְזֶּכה ַלִּגּלּוי ַהִּנְצִחי ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש 

ָּברּוְך הּוא ֹּפה ָּבעֹוָלם ַהַּגְׁשִמי.

ְּבָמַסע

)ַעל ִּפי ִׂשיַחת ָּפָרַׁשת ַצו, ְוִׂשיַחת ָּפָרַׁשת ַּתְזִריַע-ְמֹצָרע תנש"א(

ְִזכּות ַהַחָּיִלים ְּבִצְבאֹות ה' ֶׁשּיֹום ֻהַּלְדָּתם ָחל ְּבָיִמים ֵאּלּו

ַחִּיים ָׁשלֹום ֶׁשִּיְחֶיה ֶּבן ַּבְתָיה ְּבָרָכה ִּתְחֶיה ָּפָרְדִני 
ָׁשלֹום ּדֹב ֶּבער ֶׁשִּיְחֶיה ֶּבן ְּדבֹוָרה ֵלָאה ִּתְחֶיה ִקיְרְׁשְנַזְפט 

ָׁשלֹום ּדֹוֶּבער ֶׁשִּיְחֶיה ֶּבן ֵלָאה ִּתְחֶיה ִמְזָרִחי
ֵלִוי ִיְצָחק ֶׁשִּיְחֶיה ֶּבן ֲאִבָּיה ִּתְחֶיה ְּדרֹור
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ְבִעים ַלְּנִׂשיאּות, תשע"ט ֶעֶרב ש"ק ָּפָרַׁשת ְמֹצָרע, ַׁשָּבת ַהָּגדֹול, ח' ִניָסן, ְימֹות ַהָּמִׁשיַח ְּבַפְׁשטּות, ְׁשַנת ַהּׁשִ

ה  ֹּפ ה  ֶר קֹו ל  ָּגדֹו ס  ֵנ

« ְלהֹוִסיף ְּבִלּמּוד ַהּתֹוָרה ִּבְמֻיָחד ְּבִעְנְיֵני ָמִׁשיַח ּוְגֻאָּלה, ּוִבְפָרט ְּבתֹוָרתֹו ֶׁשל ְנִׂשיא ּדֹוֵרנּו, ֶׁשִהיא 
ַהְתָחַלת ּתֹוָרתֹו ֶׁשל ָמִׁשיַח. ּוַמה ּטֹוב ֶׁשַהִּלּמּוד ִיְהֶיה ְּבַרִּבים, ַּבֲעָׂשָרה, ֶׁשַעל ְיֵדי ֶזה הֹוֶלֶכת ּוְגֵדָלה 

ַהִהְׁשּתֹוְקקּות ְוַהִּצִּפָּיה ְלִביַאת ַהָּמִׁשיַח.
« ְלהֹוִסיף ְּבִקּיּום ַהִּמְצוֹות, ּוִבְפָרט ִּבְצָדָקה ִּבְכֵדי ְלָקֵרב ֶאת ַהְּגֻאָּלה.

ְלַקֵּים 7  ְלַהְׁשִּפיַע ַעל ַהּגֹוִיים  ְוֵכן  ָּכְך,  ַהֲחֵבִרים ַלֲעׂשֹות  ּוְלַהְׁשִּפיַע ַעל  ַהְּקֻדָּׁשה  ִלְבֹחר ַּבַּצד ֶׁשל   »
ִמְצוֹות ְּבֵני ֹנַח.

« ְלָהִכין ֶאת ָהעֹוָלם ַלְּגֻאָּלה ְּבֹאֶפן ֶׁשל 'ִנֵּסי ִנִּסים' ָּכָראּוי ְלֹחֶדׁש ִניָסן.

« ִלְדֹאג ַלִּנְצָרִכים ִלְסעּודֹות ַחג ַהֶּפַסח ַהִּמְתָקֵרב. 

« ַלֲערְֹך ְּבָכל ָמקֹום ֶׁשֶאְפָׁשר ְסָדִרים ִצּבּוִרִּיים )ְּבחּוץ ָלָאֶרץ – ִּבְׁשֵני ַהֵּלילֹות( ְּכֵדי ֶׁשָּכל ְיהּוִדי יּוַכל 
ְלִהְׁשַּתֵּתף ַּבֵּסֶדר ֶׁשל ֶּפַסח

ַּגם ָאנּו ְצִריִכים ְלִהְתַנֵהג ְּבֹאֶפן ֶׁשל 
'ֵנס ָּגדֹול' – ֹלא ְלִהְסַּתֵּפק ְּבִהְתַנֲהגּות 

טֹוָבה ְרִגיָלה, ֶאָּלא ְּבֹאֶפן ֶׁשל ֵנס, 
ְלהֹוִסיף ְוַלֲעלֹות עֹוד ָועֹוד! ְוֶזה ָיִביא 
ֶאת ַהֵּנס ַהָּגדֹול ְוָהִעָּקִרי – ַהְּגֻאָּלה 

ִמָּיד ַמָּמׁש.

ַהָּגדֹול  ַהֵּנס  ֵׁשם  ַעל  ַהָּגדֹול-  ַׁשָּבת 
ְּבכֹוֵרי  ְּכֶׁשָּׁשְמעּו  ָּבּה:  ֶׁשָּקָרה 
ְּבכֹורֹות  ַמַּכת  ַעל  ִמּמֶֹׁשה  ִמְצַרִים 
ּוִבְּקׁשּו  ְמאֹוד  ָּפֲחדּו  ֶׁשִּמְתָקֶרֶבת, 
ַהְּיהּוִדים,  ֶאת  "ַׁשְחְררּו  ֵמֲאבֹוֵתיֶהם 
ֵאיֶנּנּו רֹוִצים ָלמּות!". ְּכֶׁשֹּלא ִהְסִּכימּו, 
ֲאבֹוֵתיֶהם  ֶאת  ְלַהּכֹות  ַהָּבִנים  ֵהֵחּלּו 
ַלה'  מֹוִדים  ָאנּו  ְוָכְך  ָּבֶהם.  ּוְלִהָּלֵחם 
ַּבַהָּגָדה: "ְלַמֵּכה ִמְצַרִים ִּבְבכֹוֵריֶהם- 
ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו!" – אֹוְיֵבי ַעם ִיְׂשָרֵאל 
ִנְלֲחמּו ְּבַעְצָמם ְּבַעד ַהְּיהּוִדים ְוָהְרגּו 

ַּבִּמְצִרים!

ַהְּגֻאָּלה  'ַהְתָחַלת  ִנְקָרא  ֶזה  ֵנס 
ֵחֶלק  לֹוַמר  נֹוֲהִגים  ְוָלֵכן  ְוַהִּנִּסים', 
ַהָּגדֹול  ְּבַׁשָּבת  ֶּפַסח  ֶׁשל  ֵמַהַהָּגָדה 

ְלַאַחר ִמְנָחה. 

ם י ִכ ָר ְּד ת  ַּפ ַמ
ם ִגי ָּׂש ֻמ ּו  

ִלְזכּות הֹוד כ"ק ַאְדמֹו"ר ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח ְׁשִליָט"א ְלֶרֶגל יֹום ֻהַּלְדּתֹו יֹום ַהָּבִהיר י"א ִניָסן 

ַאָּבא, ַמה ִּנְׁשַּתָּנה 
ַהֵּנס ַהֶּזה ִמָּכל 
ַהִּנִּסים ִּביִציַאת 
ִמְצַרִים, ֶׁשַּדְוָקא 
הּוא ִנְקָרא 'ֵנס 

ָּגדֹול'? 

ָדִויִדיָדִויִדי ָדִויִדי

ָדִויִדי

ָדִויִדי

ָדִויִדיָדִויִדי ָדִויִדי

1234567

8

ַּדְוָקא ְּבֵנס ֶזה רֹוִאים ֵאיְך 
ֲאִפּלּו ַהֹּתֶקף ֶׁשל ַהַּצד ָהַרע 

)ְּבכֹוֵרי ִמְצַרִים(, ִנְלָחם ְלטֹוַבת 
ַעם ִיְׂשָרֵאל. ֶזהּו ִּגּלּוי ֶׁשל ה' 

ֶׁשַּמִּגיַע ּובֹוֵקַע ֲאִפּלּו ֵמַהָּמקֹום 
ַהָּנמּוְך ְוַהָּטֵמא ֶׁשל ִמְצַרִים! 

 ֵציָדה
ַלֶּדֶרְך



ִאיׁש ֱאֹלִקים ָקדֹוׁש הּוא

ֶיֶלד/ַיְלָּדה: ַמּדּוַע ה' ָּבַחר ַּדְוָקא ָאָדם ַּגְׁשִמי- ֶאת 
ִמִּמְצַרִים?  ִיְׂשָרֵאל  ַעם  ֶאת  ֶׁשִּיְגַאל  ַרֵּבנּו,  ֹמֶׁשה 
ֲהֵרי ה' ָהָיה ָיכֹול ְלַהְכִניס ְּבֵלב ַּפְרֹעה ְלַׁשְחֵרר 

אֹוָתם, ְוֶזהּו... 

ֹזאת  ְלָהִבין  ְּכֵדי  טֹוָבה.  ְׁשֵאָלה  ַאָּבא/ִאָּמא: 
ַהַּמָּטָרה  ְּגֻאָּלה?  ֶׁשל  ַהַּמְׁשָמעּות  ַמִהי  ִנְבֹּדק: 
ֶׁשְּבֵני  ָהְיָתה  ִמִּמְצַרִים  ַהְּגֻאָּלה  ֶׁשל  ָהִעָּקִרית 
ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשל  ָהָעם  ִלְהיֹות  ַיַהְפכּו  ִיְׂשָרֵאל 
הּוא ְּבַמַּתן ּתֹוָרה, ְוַיְכִניסּו ְּבגּוָפם ַהַּגְׁשִמי ּוָבעֹוָלם 

ֶאת ַהְּקֻדָּׁשה ַהִּבְלִּתי ֻמְגֶּבֶלת ֶׁשל ה'. 

ַּבִּמְדָּבר  ַהִּמְׁשָּכן  ֶאת  ָּבנּו  ִיְׂשָרֵאל  ְּכֶׁשַעם  ְוָאֵכן, 
ֹּפה  ַהְּׁשִכיָנה  ְלִגּלּוי  ָּגְרמּו  ֵהם  ה',  ֶאת  ְוָעְבדּו 
ָּבעֹוָלם ַהֶּזה. ְלַאַחר ִמֵּכן, ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש ָהִראׁשֹון 

ְוַהֵּׁשִני, ִּגּלּוי ַהְּׁשִכיָנה ָהָיה ָקבּוַע יֹוֵתר. 

ַהֶּזה  ָּבעֹוָלם  ֲעבֹוָדֵתנּו  ָּכל  ּוְלַאַחר  ֶיֶלד/ַיְלָּדה: 
ַהְּׁשֵלמּות  ִּתְתַרֵחׁש  ּוִמְצוֹות,  ּתֹוָרה  ְּבִקּיּום 
ָהֲאִמִּתית  ַּבְּגֻאָּלה  ַהִּנְצִחי,  ָהֱאֹלִקי  ַהִּגּלּוי  ֶׁשל 
ַּבְּגֻאָּלה, ה'  ְוַהְּׁשֵלָמה ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש ַהְּׁשִליִׁשי! 
ְזַמן  ְּבָכל  ֻמְגֶּבֶלת  ַהִּבְלִּתי  ָעְצָמתֹו  ְּבָכל  ִיְתַּגֶּלה 
ָהעֹוָלם  ָּכל  ְוִנְצִחי.  ָקבּוַע  ְּבֹאֶפן  ָמקֹום,  ּוְבָכל 
ַיִּכירּו  ַהּגֹוִיים  ַוֲאִפּלּו  ְּבמּוָחׁש,  ה'  ֶאת  ִיְרֶאה 

ִּבְגֻדַּלת ה'!

ַאָּבא/ִאָּמא: ּוִמי נֹוֵתן ָלנּו ֶאת ַהֹּכַח ַלְּגֻאָּלה? ַרק 
ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו – ֶאְצלֹו ַקָּיִמים ְׁשֵני ַהֲהָפִכים: "ֵמֶחְציֹו 
ּוְלַמָּטה - ִאיׁש, ֵמֶחְציֹו ּוְלַמְעָלה - ֱאֹלִקים". ִמַּצד 
ׁשֹוֵכן  ֵׁשִני  ּוִמַּצד  ָּכמֹונּו,  ַּגְׁשִמי  ָאָדם  הּוא  ֶאָחד 
ַּדְוָקא  ָלֵכן  סֹוף.  ֵאין  אֹור  ָקבּוַע  ְּבֹאֶפן  ְּבגּופֹו 
ָּבעֹוָלם  ַהְּקֻדָּׁשה  ִּגּלּוי  ֶאת  ְלָהִביא  ָיֹכל  ֹמֶׁשה 

ַהֶּזה– ּוְבֹאֶפן ֶׁשל ִנְצִחּיּות.

ַרֵּבנּו  ֹמֶׁשה  ֶׁשהּוא  ַּגְׁשִמי  ָאָדם  ֶיְׁשנֹו  ּדֹור  ְּבָכל 
"ִאיׁש  הּוא  ָהַרִּבי  ִּבְמֻיָחד,  ּוְבדֹוֵרנּו  ֶׁשַּבּדֹור. 
ְלִהְתַחֵּבר  ַהֹּכַח  ֶאת  ָלנּו  נֹוֵתן  הּוא  ָהֱאֹלִקים". 
ְוְלָהִכין ֶאת ָהעֹוָלם ַהַּגְׁשִמי  ַלָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, 
ַלִּגּלּוי ָהֱאֹלִקי ַהִּנְצִחי- ַהִּגּלּוי ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך 
הּוא ִּבְכבֹודֹו ּוְבַעְצמֹו ֶׁשִּיְתַּגֶּלה ָּבעֹוָלם, ַּבְּגֻאָּלה 

ָהֲאִמִּתית ְוַהְּׁשֵלָמה. 

ּבֹוֲחִרים ַּבַּצד ַהּטֹוב

ֲאִמיַרת  ְׁשַנת  תנש"א,  ִניָסן  ְּבי"א  ֶיֶלד/ַיְלָּדה: 
ַהֶּפֶרק  צ'.  ֶּפֶרק  לֹוַמר  ָהַרִּבי  ִהְתִחיל  ַהִּׂשיָחה, 
ָהֱאֹלִקים'  ִאיׁש  ְלֹמֶׁשה  'ְּתִפָּלה  ַּבִּמִּלים  ּפֹוֵתַח 
ֲאָמרֹו  ַרֵּבנּו  ֶׁשֹּמֶׁשה  ֹנַעם',  'ִויִהי  ַּבָּפסּוק  ּוְמַסֵּים 

ַּבֲחֻנַּכת ַהִּמְׁשָּכן. 

ַהֹּקֶדׁש  ִּבְלׁשֹון  צ'  ָהאֹות  ֶאת  ַאָּבא/ִאָּמא: 
ּכֹוְתִבים ִלְפָעִמים 'ָצִדי' – ַהַּצד ֶׁשִּלי, ַהַּצד ַהּטֹוב. 
ִמְּׁשֵני  ֻמְרָּכב  ֵמִאָּתנּו  ֶאָחד  ָּכל  ַרֵּבנּו,  ֹמֶׁשה  ְּכמֹו 
ַהֵּיֶצר  ֶׁשָּבנּו:  ַהְיָצִרים  ִלְׁשֵני  ַהַּׁשָּיִכים  ְצָדִדים, 
ַהּטֹוב ְוַהֵּיֶצר ָהָרע. ַּכּמּוָבן ֶׁשָאנּו רֹוִצים ּוְצִריִכים 
ִמְצוֹות  ְלַקֵּים  ָלנּו  ֶׁשאֹוֵמר  ַהּטֹוב,  ַּבַּצד  ִלְהיֹות 
ָלנּו  ָּבָרא  ה'  ֲאָבל  ה'.  ֶׁשל  ְרצֹונֹו  ֶאת  ְוַלֲעׂשֹות 
ַּגם ֵיֶצר ַרע, ֶׁשֵּמִסית אֹוָתנּו ִלְדָבִרים ֹלא ָּכל ָּכְך 

טֹוִבים. 

ֶיֶלד/ַיְלָּדה: ַמּדּוַע ֵיׁש ָּבנּו ַּגם ֶאת ַהַּצד ַהֶּזה, ֲהֵרי 
ה' ָיֹכל ִלְבֹרא אֹוָתנּו טֹוִבים ְלַגְמֵרי?

ַהַּצד  ִעם  ַרק  ִנְבָרִאים  ָהִיינּו  ִאם  ַאָּבא/ִאָּמא: 
ַהַּגְׁשִמי  ָלעֹוָלם  ַׁשָּיִכים  ָהִיינּו  ֹלא  ַהְּקֻדָּׁשה,  ֶׁשל 
ָיֹכְלנּו ַלֲהֹפְך ּוְלָבֵרר ַּגם אֹותֹו. ָלֵכן ה' ָנַתן  ְוֹלא 
ֶׁשִּנְבַחר  ְּכֵדי  ָחְפִׁשית,  ּוְבִחיָרה  ְצָדִדים  ְׁשֵני  ָלנּו 
ִלְרֹּתם  ַנְצִליַח  ְוָכְך  "ִצִּדי".  ַהּטֹוב,  ַּבַּצד  ְּבַעְצֵמנּו 
ֶׁשְּסִביֵבנּו  ָהעֹוָלם  ְוֶאת  ַהַּגְׁשִמי  ַהּגּוף  ֶאת  ַּגם 

ַלֲעֹבד ֶאת ה' ַעל ְיֵדיַהּתֹוָרה ְוַהִּמְצוֹות.

ַמְסלּול ִראׁשֹון - 
ַלּנֹוֵסַע ַהָּצִעיר

 ִלְזכּות ִיְׂשָרֵאל ֶּבן ַחָּוה ִלְרפּוָאה ְׁשֵלָמה ּוִמָּיִדית!

הּוא ּבֹוֵדד ָּכל ָּכְך, חֹוֵׁשק ֶאת ְׂשָפָתיו ִּבְכֵאב, 
ָמה  'ִּבְׁשִביל  ְלַעְצמֹו:  ְותֹוֶהה  יֹוֵׁשב  ּוְמַחֶּכה. 
ָחַזְרִּתי  ָהַרע,  ָלׁשֹון  ִּדַּבְרִּתי  ָנכֹון,  טֹוב?  ֶזה 
ִּבְתׁשּוָבה, ָלָּמה ַעְכָׁשו ֲאִני ָצִריְך ֶאת ַהֶּנַגע 
ְלַהְרִחיק  רֹוֶצה  ְוֹלא  טֹוב,  הּוא  ה'  ַהֶּזה? 

אֹוִתי ְסָתם ָּכְך'...
ַהֹּכֵהן  ֶאת  רֹוִאים  ֵמָרחֹוק  סֹוף.  סֹוף  הֹו, 
ִמְתָקֵרב. הּוא ּבֹוֵדק ֶאת ַמַּצב ַהֶּנַגע, ּופֹוֵתַח 
ַרע  ִהיא  ֶׁשַהָּצַרַעת  ַּתְחׁשֹב  "ַאל  ְּבִעידּוד: 
ִהיא  אֹוִתּיֹות  ְּבִחּלּוף  "ֶנַגע"  ַהִּמָּלה  ֻמְחָלט. 
- "ֹעֶנג"! ַהֶּנַגע ְּבָׁשְרׁשֹו הּוא אֹורֹות ֶעְליֹוִנים 
ַרק  ְלָהִכיל.  ָיֹכְלָּת  ֶׁשֹּלא  ֻמְגָּבִלים  ִּבְלִּתי 

ְּכֶׁשִּתְלַמד ּתֹוָרה ִמּתֹוְך ִּבּטּול, ּתּוַכל ִלְהיֹות 
ָהֶעְליֹוִנים.  ָהאֹורֹות  ֶאת  ְלַקֵּבל  ָראּוי  'ְּכִלי' 
ִמְּלַכְּתִחָּלה  ָּכאן  ָהָיה  ֶׁשְּבֶעֶצם  ְּתַגֶּלה  ְוָאז 

אֹור ִנְפָלא.
ִנְקָרא  ַהָּמִׁשיַח  ֶמֶלְך  ֲאִפּלּו  ֲאָבל  ִּתְתַּפֵּלא, 
'ְמֹצָרע'! ֵּכן, ַּגם הּוא, ִאיׁש ֱאֹלִקי ָקדֹוׁש ָּכֶזה, 
ְוסֹוֵבל  ִיְׂשָרֵאל,  ְּבֵני  ִעם  ַיַחד  ַּבָּגלּות  ִנְמָצא 
ָּכמֹוהּו  ִמי  ֲאָבל  ֵמֲחָטֵאיֶהם.  ִיּסּוִרים  ְּבגּופֹו 
יֹוֵדַע, ֶׁשָּכל ַמְּטַרת ַהָּגלּות ִהיא ְּגֻאָּלה. ַּדְוָקא 
ְוהּוא  ְּגבֹוִהים!  ֲהִכי  ָהאֹורֹות  ְטמּוִנים  ָּבּה 
ֵעיַנִים  ּוְבִכְליֹון  רּוַח  ְּבֹקֶצר  ּוְמַצֶּפה  יֹוֵׁשב 

ְלִהְתַּגּלֹות". 

 

ְּברּוִכים ַהָּבִאים

ֶאל ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה 

 ִלְזכּות ַזְלָמן ִניָסן ִּפיְנָחס ֵּבן ָחָנה ֵבְּייַלא ֵרְייַזא ִלְרפּוָאה ְׁשֵלָמה ּוִמָּיִדית!

ַמְסלּול ֶהְמֵׁשְך - 
ְלֵמיִטיֵבי ַהֶּלֶכת

ְּכמֹו ֶׁשְרפּוַאת ַהָּצַרַעת 
ִהיא ַעל ְיֵדי ִלּמּוד 

ַהּתֹוָרה ִמּתֹוְך ִּבּטּול, 
ָּכְך ַהֶּדֶרְך ַהְיָׁשָרה, 
ַהַּקָּלה ְוַהְּמִהיָרה 

ְלָהִביא ֶאת ַהְּגֻאָּלה- 
ִהיא ַעל ְיֵדי ִלּמּוד 

ַהּתֹוָרה ּוִבְמֻיָחד ְּבִעְנְיֵני 
ָמִׁשיַח ּוְגֻאָּלה!

ַּבְּגָמָרא ָמִצינּו ֶׁשַהְרֵּבה ֵמָהָאמֹוָרִאים ָאְמרּו ַעל ַעְצָמם 
ֶׁשֵהם ָהיּו ַהָּמִׁשיַח ֶׁשל ּדֹוָרם. ּוְבִעְּקבֹות ֶזה, ִהְכִריזּו 

ַהַּתְלִמיִדים ָּכְך ַעל ַרּבֹוֵתיֶהם. 
ִּבְדַבר ַמְלכּות ַּתְזִריַע-ְמֹצָרע תנש"א ָהַרִּבי אֹוֵמר ֶׁשַּגם 
ָאנּו, ַהֲחִסיִדים, ֹנאַמר ַעל ְנִׂשיא ּדֹוֵרנּו ֶׁשהּוא ַהָּמִׁשיַח. 

ּוְבֶהְמֵׁשְך ָלֶזה הּוא ְמַדֵּבר ַעל 'ַהַהְכָרָזה ְּבָכל ֵסֶדר 
ַהִהְׁשַּתְלְׁשלּות' ֶׁשּפֹוֶעֶלת ֶאת ַהְּגֻאָּלה. זֹו ָהְיָתה ַהַּפַעם 
ָהִראׁשֹוָנה ֶׁשָּכל ַהָּקָהל ִהְכִריז ְּבִׂשְמָחה ּוְבַחּיּות ִלְפֵני 
ָהַרִּבי ָׁשלֹוׁש ְּפָעִמים "ְיִחי ֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו ְוַרֵּבינּו ֶמֶלְך 

ַהָּמִׁשיַח ְלעֹוָלם ָוֶעד", ְוַאַחר ָּכְך ָׁשרּו ֹזאת ְּבִנּגּון, ְּכֶׁשָהַרִּבי 
ְמעֹוֵדד ְּבִׂשְמָחה. 

ָדִויִדיָדִויִדי ָדִויִדי
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